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Clarinetades

del barri que
ren

vuits i

Unes processons arab música

imatge que
duen les joves pabordeses; un
ofici solemne amb sermó; sarda¬
nes a tort i a
dret; un ball al
«Principal»; serenates; la «faixinas a la Barca; les eternes
qua¬
tre gotes de pluja; un parell de
parells de «rifes»... heusaquí el
tot

una

d'aq leste:^ festes xiques dels

nostres '',a,rrers.

Quan s'arriva al

d'Agost,

mes

la sèrie inacabable de

coraensen

festes de

carrer

na una

beutat.

Aquestos

a

la

Devesa,

capellans,
a

uns

les botxes i

els Cines

un

parell de

quants aficionats

algún jogador a la

doncs tothom ha anat a

xapa,
ballar

o a veurer

ballar i

perxò

emprèstits porten la desolació
la butxaca dels pobres giro¬
nins; are és diu que porta ventatja l'exèrcit de la plaça de
Sant' Agustí, are's corra que
guanya el de la carretera de
Barcelona, després que'l de la
Cort-Real ha entrat en batalla,
en

fà

els balcons del barri, estan far¬

pro

cits de

hom està

gent que no més parlen

de la festa

o

de

l'orquestra

i del temps que

toca

que

fa.

na a cau

petita,

és el Consumatum est de la festa.

Havana;

nen

un

fi

xinxola

carrers

i

carrerons
la

vegada l'any; s'habillen
i

canó del

un

pengim penjam de fanalets i

42,

tarà que tenen

podé resul¬
molta terra a la
pro

veurem. '

Are s'ha de fer

que

tot és un

aclaració

una

important: 1' exèrcit

és el

que

té més

que

nom¬

orquestres, per¬

hi ha la particularitat

els combatens entren

unes

esteses de serrell virolat que

noticies sensacio¬

venen

bre i més bones

per

amb

l'Havana

de

nals i fins s'ha dit que preparen

guanya,

cara

d'orella i és que

insistencia

ballerusques te¬
vulgar; tot acaba amb
gran estaburniment de cunills; degollament de pollastres
aixis

Totes aquestes

quants dies que tot¬
esglait i tothom enrao¬

uns

molta

molt

semblar més bells

que

batalla

en

ballant, per lo tant tothom fa el

do¬

que

pot per tenir més xaran-

tó d'aristocracia

Girona

pintoresca

quatre per la campanya de l'any

Tots els barris de Girona te¬

¡Oh Girona! tres voltes immor¬

Bassols, a.rcalde popular, que pu¬

na

al

de

pagès.

nen

xò

carrer un

el

seu

una

dia de festa i

per

ai¬

parella simpàtica i ria¬

llera

(formada per una d'aquelles
«noies populars — com diu en
Carner
de galtones inflades i
—

ulls enfonsats»

i

de

noi

un

ca¬

torze a

quinze anys rialler i en¬
jogassat) han passat tots els diu¬
menges a captar

amb

una

caixe-

ta i de cinc en cinc fan un

talet que

ja n'hi ha

«L'Art Gironí»
de La Bisbal

o

i la

capi-

llogar
«Principal»

per a

la de Perelada.

I les festes aquestes,

en cap

punt se celebren com a

Girona,

perqué sols
rrers

hi

a

que no

balla;

no

Girona hi ha ca¬
s'hi pot ballar i se
hi ha cap urb tant

melancólica i tristoia

com

Giro¬

però que serapre's festeja i's
riu; és un lloc ont tot és vell i
cubert de rnnlça, però que sem
pre s'hi truv.i una novetat esna,

tr.inx a...

T
a.

a

Giro¬

que son per

tan «nostres» se renten
una

pel carrer, a

la Rambla beu poca,

les festes de carrer

acompanyen

festeja, no trova¬

ànima viventa

qu'i)

h' ha
'ui

tiir

una
.na

hi

festa de
va

i fura
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tal

pel teu heroic comportament,

el teu si, tens un boldró
d'homes que després d'haber-te
conquerit la quarta immortalitat
i que frisant continuament per
les teves glories, te Voldrien do¬
nar la quinta; de les teves epo¬
peies modernes, s'en podria escriurer un volúm que faria la
competencia a tots els llibres
que en

hi han i que se poden fer dels
l'any 8; amb les teves
sesions municipals i els discur¬
sos dels
celebétrims regidors,

que

sitis de

amb
han

les

lluites electorals

gironins; pro heusaquí que quan
ja sé començava a refredrar el
caliu i semblava que

una

lluita

gaudiriem
octaviana, comença

tant

o

més cruenta,

si en la primera dos exèr¬
cits se disputaven la victoria, en
la segona n'hi ha més que en la
Guerra. Europea i amb els seu»
perque

vinent; pregui

gui aguantar la
un

any,

a

en preparen

Deu el

vara a

si

peique

senyor

lo

menys

paga com

el

dia de les sardanes li dedicarán
serenates

granel.
¡Ahí me descuidava de dir que
si això és guerra que mai vingui
pau; ja n'hi poden haber de ca¬
lamitats, qu'els gironins som els
més feliços hostes de la crosta
a

terrestre.

¡Visca la Pepa! ¡Visca l'arcalde popular \

Xeringa

que

posat la divisió entre els

d'una pau

Sant Agustí

gues; a

La monomania
de D. Federico
Don

Federico,

era

l'home més

món. No tenia
passejava i ana¬
tip. Qué voleu més? Aixís me

campetxano del
mals de cap, ee
va

ho

contava

serventa

una

vella

de dit senyor.

xaruga,
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—Doncs

s'explica, que si¬

com

gui tan diferent

l'actualitat.

en

Vaig preguntar-li.
—Ja veurà,

una

tontería, tot

li

ve

a

paseig, junt amb la

d'un

no

rés. Cert dia sortí
seva se¬

nyora, 1 per el eaml vegeren un
senyor molt ben

arreglat amb

berret de copalta, i un bastonet
amb

unes

borles que s'hi despen¬

javen esllanguides... acaronantlo...

A Don Federico li

caigué

en

gracia aquell bastonet, 1 tot el
el sant dia feu menjar bastó a la
seva

senyora.

pensant que a

Ella no'n feu cas
l'endemà ja no hi

pensaria; però fou
ri, doncs

en

lloc

tot lo contra¬

d'oblldar-ho,

cada dia hi pensava més, i cada
dia més, fins que la seva
senyo¬
ra

espantada li aconsellà

fes

se

visitar per una
estava

eminencia, doncs
mal, però molt mal. Ell

enjegà

a

la

seva

la eminencia 1

dona

a no

a

dida i

a

sé qui més.

No hi hagué més remei que com¬

bastó Igual com aquell,
en va, doncs ell al veu¬
re'l digué que «cuasi, cuasi» si
semblava, més li mancava lo
principal. Li faltava l'elegancia
de l'altre, les borles no es des¬
prar un

més fou

penjaven esllanguidament 1 adesostenir-la, no calia

més per a
una

mà

amb

uns

dits

força

llares, com era costura amb
aquell del que s'havia enamorat.
Un dia el Sr.
Federico, sapigué que l'amo d'aquella vara,
havia despedit al masover, 1
sens
encomanar-se a Déu, ni
al diable

ja m'el tens cap
Villa del Oso,
(lloc ont
generalment 1' amo). La

viu
seva

senyora passà una engunia Im¬
mensa duran t
aquells dies, i amb
molta raó.

Doncs que dirien els
villanos d'un home tan
pagès? Si¬

gui

sigui 1 malgrat

com

esser

tan

1

totxo, ell tornà amb la vara;
que content, figuris, a la nit

ens
a

la

donà

un

susto

començà a besar-la,adir-li prenda
querida de mi corazón^ sueño de mi
vida, 1 tot pegant salt per aquí 1
salt per allà li deia que era boni¬

l'estrenyia contra el seu cor,
llençava un quejido tierno al vien¬
to, 1 tot d'un plegat ensopegà
amb el bufet 1 ell 1 vajilla, varen
anar a can pistraus.
—Ja es bogeria bona dona,
ta,

grandíssim, 1

cuenta

fou, que tot somniant
s'aixecà, i agafant la seva vara i
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En

1

més perqué enraonava en cas¬
tellà?
—Oh!

ja veurà és que ve un
senyor vizcaino 1 tots dos fan
pràctiques, discursos
per si
acàs... Veurà anem al grà, això
del parlar el castellà ja li expli¬
caré

altre

un

deia està
malaltia

cialment

dia.

Pues

de la

nit, tocades

una cara

com

li

boig de content més la
encare 11 dura, espe¬
els divendres, l'ataca

barbarament. Sol venir
a

de Satanás

a

les deu

casa,
com

amb

sl tin¬

gués 500 H. P. dintre el cap. Mes
lo pitjor lo esgarrifós és a la nit.
Divendres passat somnià com de
costum.

Somnià que les bruixes

En

altre dia

parlar

en

prometen-me que
me

contaría lo del

castellà s'en

va anar

fent la

senyal de la creo...
jo plé de sentiment per el

I
bó

de

anar

Bon

pensant qu'és

tima que
dressi

Federico m'en

dit senyor

en

una

doncs de la

s'exposen

una

no se

casa

de

vaig
llàs¬

l'ensalut,

que'l tenen
s'ls hi acabi de

manera

a que

rematar.

Bernat

pena

men¬

jarà... Tota la vida s'ha enginyat
per a guanyarse les queixala¬
des... honradament.

El nostre Batlle

va anar a

Ma¬

drid.
Els veins de Mataró i de

Vich,

asseguran que l'hi han posat la

llufa.

Algún tranquil, feu correr la
bola de que fora molt fàcil se no¬
menés arcalde de R. 0. de Bar¬
celona

a

D. Juli Fournier.

Per la mort de
dret

a

Déu,

no

hi ha

burlarse de la gent.

Tothom sab que

salut.

un

la

El ciutadà Cortes també

dicho bruto} Patam! Pim!

I la vella

passa

Santiago Rúslñol.

fdstassa

deia

Pepet Gitano,

d'haver perdut, temporalment, a
un dels seus mellors
protectors.

l'emportaven, i a grans crits
qu' eran quatre, després
agafà'l Rafalet i el pica-morter
1 com si fos una campana cop de
Rafalet aquí i cop allà diguent 1
cridant, señores guardias al orden,
¡patim patam! El público que se
calle ¡patim patam! quien me ha
se

la

a

3

l'ou demana sal.

El barri del grá
volen demostrar

que lenen

i de la bencina
als ciutadants

calers, organitzant
s'n parlarà.

una

que

No és veritat

algú ha dit
qu'el Secretari de la Diputació
pensava jubilarse per motius de
com

Algún maliciós ho fa correr,
perqué diu que va tart a la ofi¬
cina... Que miran prim!
I la pràctica de trenta anys,
que no serveix per a res? Ell
amb

un

ratet fa la feina.

El pretendent que

vulga

sos-

tituirlo, que esperi assentat.
La Junta local de

primera enha tingut temps en¬
guany d'organitzar la Festa del
seyança no

Arbre.
La

Diputació provincial ha fa¬

cultat al Director de
de Belles Arts

de

la

Schola

Palafrugell,
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nomenés interina¬
ment un profesor auxiliar..
Ja el podien nomenar efectiu.
Que no veuen que ningú hi
creu amb oposicions.

El dia 31 del

per a que se

La Junta de Subsistències, que

sàpiga, encare no ha donat fe

se

se

coneix

qu'els seus com¬

regidors que constituiexen els
Ajuntaments.

no

deixa fet una llàstima.

coneix que no

hi ha

Als crítics de cobles que

toquen

Com

se

ballarocs.

ve

sardanes, els recordem que possin

en

lloc

roni» que

Encare

llur clientela.

preferent al «Art Gi¬
s'ho té ben merescut.
que sigui de casa.
David

El Autonomista tot d'una s'en-

n'hi ha

honoraris.
un que....

ja estudia el...

bien... si

gobernador i el

el

contra

de

la hora d'actuar la
majoria tenen por de ofendrer

i quan

fila

han arribat els no¬

menaments d'els policies

Diuen que

la visita

reberen

Aviat

aquells senyors que prometent
fer i desfer, vos demanaràn el vot

ponents mengen sense anar a
jornal.
Encare

d'els

sembre cessaran la meitat

de vida.

Com

prop-vinent de¬

Regla¬

mento d...

Diario de Gerona entusiasmat
se

desfà amb

elogis al arcalde,

han possat
mitja soles i talons a la passarel-la
perque a son prec

del Portal de la Barca.

importancia, si
es té en compte qu'el
senyor
Leal, amb trenta anys d'esser
regidor per aquell districte, no
ho havia conseguit.
Es clar que te

festes del ca¬
l'Argenteria, va venir a Gi¬
una gentil damisel-la de cara

Dies
rrer

passats, per les

de

rona

moreneta

El

amenassà de mort al direc¬
tor d'un periòdic local, perquè
fa campanya contra'l joc i les
màquines «traga perras».
Que dongui la cara aquet va¬
lent protector de tanta inmora-

que

litat.
Els
llen

municipals encare recu¬

(naipes). Ne deuen
magatzem ple.

cartes

tenir

un

que

Municipi

se

coneix

confecciona el padró de cè¬

dules

a

ull.
a

clases.
Val la pena

bresca de

carniceria de l'Ar¬

estada en
aquesta, fou rodejada per un estòl de
joves que enamorats de la seva formosor no

de tenir una mica

de cuidado.

la deixaren ni

un

sol minut de

EI

seu nom

A

ga,

estada

a

no va

fos llar¬

perquè aixis els

ulls, al menys no restarien cecs

de la teva

ria de

parar

la nostra ciutat

molt llarga

meus

gracia i formosor que tant

ens

té bruna i

riallera Ma¬

Port-Bou,
□

A Sarrià,

avui fa quinze dies feien

En JuanHo del carrer de
na,

Lorenza-

aquell elegant gironi, no va man¬

car-hi.
En Juanita sap que a
un

goja

organitzaren un ball
amigues i amics

assistiren les

Diuen els que
un

en

hi eren, que aító era
paradís i les flors que hi havia
el jardinet ont dançaren les ele¬

gants parelles, se clogueren de gelós
al veurer unes donzelles tant divines.
□

ni un sol
moment i sempre els ulls dels in¬
cansables dançadors, miraven vers al
palco ont la Maria estava.
Oh! bella Maria: jo voldria que la
El dia del ball

teva

de

és Emilia.

seva

casa

ont hi

somnia; té un

unes mans

vista.

Serafí,

gestuosa i

Sarrià hi ha

quina formosor es tant ma-

espiritual,

que

sols poden

seguiria les àguiles de la contempla¬
ció, Ella, la volguda d'En Juanito és
bella, molt bella. Té una mirada in¬

comprensible però dolça; té un somArxiu Municipal de Girona. Clar i Net. 23/9/1917. Page 4

llir i

de l'Emilia.

una

en

la festa.

propietaris i hisen¬
dats que pagan cèdula de 10.® i
11.® clases i en canvi petits in¬
dustrials i comerciants que hau¬
ran de pagar les de 7.®, 8.®
i 9.®
Veureu

riallera.

com una

genteria, i durant la seva

ençisats
El nostre

dolç

mel, és Mapla.
Vivia

Un anònim fanfarrón sembla

i de iaz bruna i

seu nom,

riure de verge quan
rostre de

parlem de la festa de Sa¬
val que diguem alguna
cosa d'En Quimet i d'En Josep M.®
El primer, fa de farinaire an aqui
Are que

rrià, tant

se

Girona i també

anar

va

a

Festa del

poblet. I segons ens han co¬
municat, va dançar algunes sardanes
amb la simpàtica i encisera Conxita

nomenat

el ball de la nit
dançar tots dos i diu
que's miraren com enamorats...

del Pont i que en

també'ls vegeren
El segón que

és aficionat al violi ja

hi té el seu lucero a Sarrià
i no'ns va estranyar gens que hi anés.
Ella se diu Margarida quin nom no
està mal aplicat. La Margarida, és
senzilla i bella com les margaridoies
que neixen entre l'herba dels prats i
en els marges dels boscos.

sabem que

□

Les

gentils i hermoses germanes
han tornat de Bla¬

Conxita i Mercè,
nes

ont

estiuejaven.
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—Miri l'única solució que
—Però

com

ho hem fer si

hi ha, és fer-lo
no

i si
geixi E! Bram que de passada'l farà anar.

Moltes
l'una

les conquestes que tant
I'altre feren. La Mercè,

son

com

no pervoca

••••••

••••••

••••••

elegantet. I la Conxita, aquella rubia
tant angelical, va cor-ferir a un ale¬
many nomenat Devantier, del que la

deies amb la carta sino que

caricatura molt

••••••

dons prefereixot deixar tots aquets
prehambols y entrar de dret a lá cues-

tió

una

allavors que lle¬

••••••

sabem que va encisar follament a un
estudiant de medecina molt baixet i

Mercè'n va traure

pervoear.

hi ha vomitius que hi valguin!

—Això rai' Fassi-li llegir Ei Norte

••#»••

5

••••••

¡Ay Ramón, que ma! te veo!
Ah! La carta, pot
ressat. A cada u,

No sols

vaig dir

1' Emilia lo qu' em
li ensenià

a

també la mateixa perquè
sen

fes

nir tu

del

mes càrrec

aixis ella

desitj de obte¬

retrat.

son

Aquella gentil dama, vinguda no
o de Filipinas

se casa

L'altre dia sentirem la
que

ció següent:

Amb

ella nossahabia fet retratar may a

Gi-

—Es dir

□

Ens hem enterat per nostre volgut
confrare d'Hostalric, Pretorium, que la

simpàtica M."' Teresa va assistir al
ball de la Festa d'aquell poble.
Ens jogariem el coll que la M.^ Te¬
resa, va encendre molts forns d'amor
per aquell país i que va ballar totes
les petaneres que varen tocar.
□

Hem trovat

pel carrer una carta
que'n copiem un trocet:
«Prehuat amic: No dic a que ha si¬
gut causa la tardançe, de escriurer,

closa de la
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entenia fos espo¬
sada en dita població, respecte al darte el retrat m' ha dit qu' en tenia molt
pocs, y els que tenia, ssols s' ha volia
rone

y per

dar ni

lo

que no

que's

riurer característic

alguna

me va

cosa que

seu

son-

dir «que

si

vinguesis»

—I amb

qui?

—Con Manuel
—

Tapis, dona tapis!

Hem

copiat al peu de la lletra, per¬
qué l'autor de la carta no's queixi.
I finalment, preguem an

els nostres
llegidors que recordin lo que deiem
dies passats d'una Emilia empordane¬
filla de La Bisbal. Recordin lo que

diguerem d'ella i d'En Ramón...
¿Veuen

U

La bella i mai prou

ben admirada

Amanda, aquella nina d'ulls blaus i
formes que

fan perdre el mon de
estiuejar.

vista ha tornat de

etz. etz.»

sa

Encarna?

tú ni ha

derà necesarios ella amb el

volies

casa

conversa¬

—Si.

ningú, després de
ferli les advertencies qué vaig consi¬
a

recullir-la l'inte¬
sigui seu.

que

sabem si del Ferrol

Respecte als retratos m' ha dit

plaer donem aquestes noves
la dibuxaire Mercè que'ns envii algún de sos
trevalls que amb gust el publicarem

lo
□

ben feta.

al ensemps que preguem a

••

••••••

com es

veritat?

Nosaltres

en

nom

dels

admiradors li donem

un

seus

mil

milió de

mercès de que

hagi tornat.
Que les gracies la protegexin i li
deparin un bon minyó.
□

Com els aucells de pas.

Ella ha

visitat la nostre ciutat. Una

piasti-

6
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citat superba, una gentilesa i ele¬
gancia barcelonina l'acompanya i
estival l'adorna.

una morenor

Les

joves granaires
vers

de L·lansà han besat els

ones

Banyoles passarà

dels vidres per

reia catalana, no la veuràn...

blonds cabells i les algas han

seus

reverenciat la
arena

fina i

de les

suau

ha sentit la tebior

delicioses

seves

i

mans

les

gaviotas s'han guiat amb la lluminocitat dels

Les

seus

ulls...

rialles han trencat la

seves

solitut del Monastir de Sant Pere

de Roda

allí

i

nosaltres

aont

es

l'hem coneguda...

Qui

es

ella? La Carme Figueras.

I ella, tan pulcra, tota joventut i
bellesa sols ha deixat al seu pas

la ciutat, la tristesa de veure-la
allunyar-se i algún cor-ferit.

per

Cuanito! Com és que
les Carmena?

Les gentils Audouard, han sentit

del

nom serva

.-ant

cava¬

ller tota la masculina sentor i sim-

bolitat, és en canvi la vostre figura
trassumpte i plasmació la més gaia
i fidel de l'emblema i essent de la

catalana dona: la feminitat.
I afegiriem que del contrast del
vostre

secular,

nom

cavalleresc

n'

emergeix un reposat,
serè equilibri que és precisament el
secret

de la

vostra

ilimitada belle¬

aquell fort i amorós equilibri
que'ns ofereixen els llorers i les ro¬
sa;

ses

sàviament

una

enllassats,

i

gos

molt galant amb les donze¬

es

més senyes direm que's
VAntonita que viu a la
R. d'En Ferran P. que també va
Blanes.

anar a

En

Pepeas

va

amorosa¬

argentina.

Malgrat

a

forestereta Carrero,
vinguda de S. F. de G., anava amb
la simpàtica amiga Maria de l'esta¬
ció de França, a la proce.ssó que'ls
veïns de la carretera de

festa del barri.

reien d'alló més.

Res més, no volem dir res més.

Vegin s'hi n'havia d'esser de gentil
aquella doble rialla quan ha sigut
digne d'esser contada des de nos¬
tres planes.

En el Boldró Escolar han

lunya

bruna, la que
li formen dos clotes
graciosos en llurs galtones, evocantnos aquella poncella de
Provença:
Mireia!... Ella, la Carme com Mi¬
reia, la seva mirada és rosada fres¬
somriu

se

qu'e.sbargeix tristors... La Car¬

me,

quina

gracia com la de Mireia

«.si la vegessiu en

un

vas

d'aigua,

d'un sol glop l'Iiagiiereu beguda»
i are marxarà a Barcelona per
...

Colegí.
I aque-,t hivern

anar a

quan

Vauio de
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re¬

redactor de El Norte.

ex

que no passa, cuasi, cuasi,

fiquin els

no

menos

peus a

parlant de

la

coses

de Girona.

Despres de l'etzegallada dels
Jocs Florals del Centre Moral,
are'ns

ve en

edicions

seguides
Girona s'ha publi¬

tres

anunciant que a

llibre titolat «Terra de Ges¬

i de

Beutat», del qual ne son
Xavier Monsalvatje i
Joaquim PENA.
Quina pena.
No sé de que hi serveixen els
tes

tors

en

au¬
en

re¬

dactors de La Veu, que son oriundos

d'aquesta ciutat.
n

Centre Moral.
Si la

seguint aixís, aquets

cosa va

lliçons d'Historia de Cata¬
amb tant acert dona'l

nistes, doncs la més gran propagan¬
da la

fant els

esser

molt

frescos,

per¬

els se n'hi passan de molt fres¬
ques; el dia que anaven a festa a
Olot, en el precis moment qu'arri-

Sembla mentida que a fora de Gi¬
coneixin la gent del Cen¬

rona no

tre

Morall
□

què

vaven a

periòdics d'aquest

partit.

Els de la cobla de Cassà de la
Selva deuen

l'estació, el

tren arrencava

tall de sálvese

quien pueda, uns se
primera, altres a segona,
pro el pobre del contrabaix (berra)
piou fur gava per ficar-se ell i ins¬
trument en una primera pro tot fou
inútil, se tingué de quedar en terra,
a

la

a

Jocs Florals s'hauràn de fer catala¬

□

ficaren

si

comen¬

que
Dr. Pou.

i

com

Gent Nova, periòdic catalanista de
Badalona, copiava de La Veu els car¬
tells del pseudo - Jocs Florals del

..•V

çat les

en

dia que
galleda, al

cat un

I elles, les donzelles nomenades
tan belles i endolades, sens saber la

Ella! La donzella

ca

Barcelona

organitzaren amb motiu de fer la

haver-ne

algún

cap

La gentil

Nadal.

quan

que

dacció de La Veu de Catalunya hi hagi

rada

T atarit-Tataret

parlat en el
nombre passat, avui hi tornarem,
doncs no podem restar muts sabent
qu'ella'ns deixarà i no tornarà fins

costum

les

Diem això perqué fa una tempo¬

D

causa,

en

□

entrat

garlanda opulenta, esplendo¬
□

està establerta

Sembla talment

declarar

En Luis amb un'altre argentina.
En Tian. otro tanto.

composant

rosa...

□

ball estranger.

cor d'un jove que formava part
de la colonia blanenca. Es diu Bur¬

amb la beutat de la vostre

figura
definitiu,

dir te¬
contra¬

parent amb

L'hermosa Carmen, ha conquerit
el

volguesseu, Martina, escoltar
paraules que a guisa de breu
elogi brollen hu nilíssimament i
com

¡Oh

lles i per

aquesta corrent i també hi anaren,
d'ont fa poc han tornat molt enmorenides pel sol.

ment a una

diríem que aixís

lefonin al de la berra.

festes, de to¬
car un ball després de la tanda de
sardanes, com si la nostra dança no
deixés prou bona impresió en el
nostre esperit i se tingués de fer un
un ole, ole; en la festa de la plaça
de Sant Agusti fins l'imatje del seu
patró en protestà, caiguent-li el cap
al mateix moment que s'iniciava el

Si

vos

se tro¬

tot era

Protestem de la mala

unes

el vostre

bitllets i

pogut pujar tenia tots els bitllets.

gut «tirada» cap a Blanes.

□

nostres,

el revisor els músics

Els gironins, aquest any han tin¬

t'agraden tan

amb tot recat dels tremolosos llavis

passar

varen sense

diccions de la vidai el que no había

□

hermosura, la

seva

Sarrià, els
mirin a tra¬
veure a la Mi¬

per

quan

a

i lo més bo del

ca-, va e.sser

que

al

Els redactors i caixistes de El Nor¬
te i El Bram, els

empleiats de la «Edi¬

torial», els cantaires de 1' Orfeó del
Centre

Moral, els socis de dit Cen¬

tre, la secció di amàtica del mateix

junt amb els
men

quatre senyors que

for¬

la Juventut Tradicionalista i altres

elements que no

recordem,

anaren

d'excursió al santuari nomenat «Els

Àngels», el diumenge, dia 9.

CLAR I NET
Et Norte

del dimecres, dia 12, o si¬
dies despres de i'excursió,
portava la següent noticia:

pa tres

«Se

enfermo

encuentra

aunque
de cuidado el gerente de esta

no

imprenta D. Narciso Palahí
Diu
tra,

l'adagi castellà

»

q\x& para mues¬

botón.

un

estava enfermo,

re

dimonis (dispensi rabadà) i pública¬
ment

com

devien

Lliga. Nosaltres si
sim els creuríem

mi, però coneixent-los com els co¬
neixem, i havent sentit de llavis de

revolucionari,

dupte

no

moviment

queda

cap

que son boits-manos,

Xavier
El

el Bram

hi escriuen cape¬

no

Nosaltres,

senyors brumaires, enca¬
patufets no'ns deixem enga¬

tusar com soleu fer amb els rectors

pagès.

Escoltin: De rabadà

no

n'hi ha

cap?

bategat de joia
llegir el llibre dels nostres amics
En Pla i En Monsalvatje. Hem sen¬
tit l'orgull que naix al evocar les
proeses

dir

(refennt-se a la
sessió de l'Ajuntament del dia 14),
que si'l públic l'hagués seguit, ha¬
va

guera tret a cops
dors separatistes,

de pal

de nostre raça forta, ens
recullides

les nostres gestes

i beutats

prenyat de poesia...
En Pla i En

Monsalvatje, han sa¬
l'inspiració que sentiren al

but dir

el nostre home s'estava

veneració d'un passat

diu cada

una

que

Norat discutint amb

un

en

el cafè

altre senyor

sobre'ls darrers succesos, i tot par¬
lant de soldats i de tropes que havia
a

Barcelona

va

dir tot d'una;
Barcelona lo què

a

fer més mal és la cabellarla de

Marina.
De

aont

Sr. Marull? de Pedret?

en un

d'amor-a Girona, i

amarat

val un credo?
Un d'aquestos últims dies que hi
ha via cada fava que deixava tieso,

sa en

pot

En Gomis

ha

al

hem entussiasmat vegent

Qui és que no coneix al senyor
Marull, aquell home que quan si po¬

A si... si... si...

□

Monsalvatje i Joaquim Pla.

nostre cor

llibre

llans.

de

el

ens

□

Els del Manicomi han tornat dir

que

els coneixes-

no

fugats del Manico¬

estar

□

re

Terra de Gestes i de Beutat. Girona.—

emprenen contra éis homes de la

els altres.

que en

LLIBRES REBUTS

agafan l'hisop i amb ell les

ells la satisfacció per

Calculin que si el gerent de la
imprempta al cap de tres dies enca¬

7

estudiar
xò

es

nostres

bell el

seu

maravelles. Per ai¬

llibre. Perquè's una

falaguer, perqué's una queixa contra aquest es¬
perit de modernisme mal entés que
fa bocins el gran epitafi d'un passat
gloriós.
Rijocamael.
Impremta Dalmau Carles, Pla i Cía.
Redacció i Admor.

:

C. de Santa

-

Girona

Eugenia, 18.

els regi¬

an

¡Otro toro!

Qran

□

concurs

de caricatures CLRR 1 MET
CONDICIONS

Aquesta edició de CLAR
I NET ha passat per

I.

Serà vencedor

catura

la

cen¬

qui

a

II.
sura

militar, i per lo tant la

III.

en

el concurs, el que

d'una persona coneguda de tots els

fassi mellor la cari¬
gironins i que vis¬

Girona;
El caricaturitzat pot esser mascle o famella.
El dibuix s' ha de fer amb tinta China i sobre paper

blanc.

censura

militar ha

hagut de

IV.

passar per aquesta

edició de

CLAR I NET.

Els

t rant, a

□

Sabem positivament que'ls habi¬
tants

d'aquella casa de orates del ca¬
Nou, tot fent el boig volen ven¬

la redacció de Clar
Els trevalls deuràn

dre vinagre, més nosaltres els hi
corromperemos

las oraciones,

encare

siguin d'algún. sacerdot
Ens consta positivament la

que

satisfacció per la vagua del

seva

17 de

de les dretes i al fi també la candi¬
are

Net.

anar

NOTES

El

jurat qualificador està format

per

elements competents

en

la materia.

agost, perqué aixís d'aquesta revo¬
lució n'haguera pogut sortir l'unió

datura de D. Pelma-Cio, i

i

acompanyats amb sobre que
contingui una tarja amb el nom i senyes de l'autor. No s'adme¬
ten pseudònims.
VIII. Els que enviin la caricatura de alguna persona que hagi
sortit dibuixat en aquest periòdic,no tindrà dret a esser premiat.
VII.

rrer

Sota'l dibuix, s'ha

d'indicar qui es el caricaturitzat.
originals queden propietat de la redacció encare que
no siguin premiats.
VI. Els originals poden enviar-se per tot el 14 del mes enV.

els po-

Els autors

no

premiats s'els consedirà 8 dies de temps per a
lo que podran comprovar l'imparcia¬

recullir llurs targes amb
litat amb qu'hem obrat.
A n'el vencedor
valorat per

se

li

entregará un hermós estuix de viatge

25 pessetes.
LA

REDACCIÓ.

briçons vegent que'ls calculs els
hi han fallat, entre ells es donen als

EL

TEXTO'AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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CLAR I NET

8

LA

CREU-ROJA

Farmacia

:

Ortopedia : Perfumeria

AMERICAN BAR
Dalmáu

F. de A. Roca

Carle5/

RESSOPONS

Pla ¡ C.'^

REFRESCS

NO TING CAP SUCURSAL,

Gabinet

Especialitat

VINS DE MARCA

Ortopèdic
en

□

Editors

Braguers

Obert tota,la nit

—

i Faixes ventrals

Sevei

permanent

Rambla, 11

LES PELICIES
PEL CONGOST

Sastreria SMART
de

J. Fernández
Ciutadans, 11

paratge molt concorregut en el
que tots els dies es serveix es-

©
Rambla de Ht Llibertat,

meradament i

26

GIRONA

—

□

Qirona

Girona

Plaça de l'Oli

DOLÇOS

::

Per

a

a

preus

mòdics.

encàrregs dirirgir-se

telèfon

n

° 462 del

Congost.

Gran novitat

1

1

SASTRERIA

Ifred perrer
Trajos
a

per a

preus

Senyora i Senyor
limitadissims

Se fan étxures

portant la roba

WertHeim i

VINS I OUS

lluís serra
ESPECIALITAT EN VINS
RANCI 1 lUOSCATELL

□

::

Diploma d'honor

RRPRSSBNTANT:

el Concurs de París de 1914
Es

Plaça de la Constitució, 4
i Bell-lloc, 2, 1.°

màquines per a oosir

i brodar de més renom

::

en

Les

reparteix a domicili

Platería, 4

RRMÓM BOI^

GIRONA

Bailesteríes, 17

GIRONA

Casa maresma

Confiteria hEQRE

Retraten amb economia
a

la Rambla de

al saló de

Llibertat,
fotografia

Refrecs
Guants i Ilovitats

ont treballen de nit i dia

Licors

::

Cafés
Pastes

qu'es NOU STIL anomenat.
Girona

RAMBLA

Arxiu Municipal de Girona. Clar i Net. 23/9/1917. Page 8

